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Bu davayla ilgili Mahkemenin çoğunluğunun iki kararı ve tespitliyle oydaş 

olmadığımızı saygıyla bildiririz.  
 

OLGULAR 
 

1. Kosova Meclisi 22 Şubat 2011 tarihinde Kosova Cumhurbaşkanlığı seçimi için 
oylamayı başlatmıştır. 

2. Gösterilen tek aday Sn. Behgjet Pacolli idi. 
3. İlk oylama yapıldığında oturumda 67 milletvekili bulunurken Sn. Behgjet 

Pacolli 54 oy almıştır. 
4. İkinci oylamada 67 milletvekili mevcut iken Sn. Behgjet Pacolli 58 oy almıştır. 
5. Üçüncü oylamaya geçilmeden bir saatten kısa bir ara yapılmıştır. 
6. Üçüncü oylama yapıldığında en az 65 milletvekili mevcuttu ve Sn. Behgjet 

Pacolli 62 oy almıştır.  
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Şu temel üç meseleyi ele alacağız: (1) yetersayı, (2) aday sayısı ve (3) Mahkeme 
Kararının sonuçları. 
 
 (1) YETERSAYI 
 
Çoğunluk, en azından dolaylı şekilde, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili “yetersayı”ya 
ilişkin hatalı değerlendirme yaparak, bir adayın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için 
gerekli olan asgari sayının, seçim oturumunun başlatılması için milletvekili asgari 
mevcut sayısı (yetersayı) olarak tanımlama yapılmaktadır.  
Yetersayı oylamadan farklıdır. Yetersayı “çalışmalarını gerçekleştirebilmesi için 
Mecliste bulunması gereken üye sayısını”1 temsil ederken, oylama2, yasama 
organının çalışmalarının bir parçasıdır. Bunlardan herhangi biri için uygulanan 
kurallar farklı olabilir ve çoğunlukla farklıdır. 
Anayasanın 69. Maddesi 3. Fıkrasına göre, “Milletvekili tam sayısının 
yarısından (1/2) fazlası mevcut olduğunda, Mecliste yetersayı sağlanır”. Yetersayıyı 
zikreden tek hüküm budur. Meclis İçtüzüğü de Meclis yetersayısını “üye tamsayısının 
yarısından fazlası” şeklinde aynı şekilde belirtir ve bu 61 üyeye tekabül eder. Meclis 
çalışmalarından bağımsız olarak karar yetersayısı3 farklı olabilmesine rağmen, 
oturum süresince toplantı yetersayısı değişemeden kalır4.  
O halde Anayasa ve Meclis İçtüzüğüne göre, Cumhurbaşkanlığına seçilebilmek için 
adayın Meclis üye tamsayısının üçte ikisinin (80 milletvekili) oylarını kazanması 
gerekmektedir.  
Üçüncü turda üye tamsayısının yarısından fazlasının (61) oyunu kazanan aday 
Cumhurbaşkanı seçilir. 
Bu davanın konusu olan 22 Şubat 2011 tarihli Meclis oturumunda 65-67 arasında 
milletvekili mevcut bulunduğundan yetersayı sağlanmıştır. 
Tek olan aday, birinci ve ikinci turda seçilebilmek için gerekli olan üye tamsayısının 
üçte iki oyları (80 milletvekili) kazanamamıştır. Ancak üçüncü turda Cumhurbaşkanı 
seçilebilmek için tek olan aday 62 oy kazanarak Anayasa ve İçtüzükte belirtilen üye 
tamsayısının yarısından fazlasının (61 milletvekili) üzerine çıkmıştır.  
Anayasayı hazırlayanlar yetersayı ile oylama arasındaki farkı kesin bir şekilde 
anladıkları için toplantı yetersayısını değiştirmeden, Meclise üçüncü turda asgari bir 
sayıyla Cumhurbaşkanını seçmelerine imkân tanımışlardır.  

                                                        
1 Robert’in yeni gözden geçirilmiş Usul Kuralları, onuncu baskı (2000), s. 20. 
2 Oylama sistemi, oylamanın geçerli sayılması için oylama kurallarını ve oyların sayılıp nihai sonuçları 
açıklamak için toplama kurallarını içermektedir (Wikipedia’dan “Oylama sistemi”) 
3 Anayasanın 20, 68, 69, 76, 90, 91 ve 131. Maddelerine bakınız.  
4 “Meclis oturumu (birleşimi), bir günden uzun sürebilmesi durumunda da aslında bir toplantıdır (…) 
Günden güne yapılan ertelemeler veya gün içerisinde yapılan aralar, bir oturumu oluşturan 
toplantının sürekliliğini bozmazlar” (Robert’in Usul Kuralları, Madde XI. Farklı olarak 63. Otururm)  
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2/3’lik yetersayıyı gerektirecek olan kuralla, küçük bir azınlık (41 milletvekilinin) 
Meclis toplantısına katılmayı reddetmek gibi basit bir nedenle Meclis üyelerinin ant 
içtikleri görevini yerine getirmesini ve Meclis iradesinin tecelli etmesini 
engelleyebilecekti. Aslında bu, çoğunluğun demokratik iradesinin azınlık tarafından 
engellenmesine olanak sağlayacaktı. Bu, aynı zamanda Meclisin Anayasanın 86. 
Maddesinin 4. Fıkrasına göre Cumhurbaşkanını Meclis üye tamsayısının salt 
çoğunluğuyla seçme yönünde hareket etmesini engelleyecekti. Böyle bir şerh, 86. 
Maddenin 4. Fıkrasını anlamsız kılacaktı. Anayasayı hazırlayanlar, Anayasayı 
hazırlarken, çoğunluğun iradesinin azınlık tarafından engellenmesinin önüne 
geçilmesine özellikle dikkat etmişlerdir.  
 
 (2) ADAY SAYISI 
 
Çoğunluk, birden fazla adayın olmaması durumunda Cumhurbaşkanının 
seçilemeyeceği tespitinde hatalıdır.  
Bir kişinin aday olabilmesi için Meclis üyelerinden otuzunun desteğini alması 
gerekmektedir. O halde azami dört ve asgari bir aday olabilir. Ancak, çoğunluk, 
Meclis üyelerinin tamamı tek bir adayı destekleyebileceği durumda bile 60 üyesinin 
en az 2 kişiyi Cumhurbaşkanlığı için aday göstermesi gerektiği tespitinde hatalıdır. 
Çoğunluğun Anayasayı tahlil ederken dolaylı bir şekilde kabul ettiği üzere, 
Kosova’nın ilk Başkanı olan Merhum Ibrahim Rugova’nın, Meclis iradesine rağmen 
2002 yılında oybirliğiyle seçileme imkânı olamayacaktı. Anayasayı hazırlayanlar tabi 
ki böyle bir sonucu hedeflememişlerdir.  
Aslında çoğunluk, en az iki aday olması gerekir derken, Anayasanın 86. 
Maddesinin 4. Fıkrasını yanlış anlamaktadır. İki aday gerekli olsaydı 86. 
Maddenin 4. Fıkrasını hazırlayanlar “birden çok adayın olması gereklidir” 
diyebilirlerdi. Aslında aynı Anayasayı hazırlayanlar 6. Fıkrada üç turun sonucunda 
hiçbir adayanı seçilmemesi durumunda ne olacağını açıklarken “gereklidir” 
kelimesini kullanmışlardır. Dahası, Anayasanın 86. Maddesi 5. Fıkrasında “hiçbiri” 
kelimesi, tüm sözlüklere göre “bir veya daha fazlası” demektir.  
Yani “hiçbir aday” “bir veya daha fazla aday” demektir. Bunun dışında birinci ve 
ikinci oylama için üçte iki (2/3) çoğunluk ile üçüncü oylama ile ilgili salt çoğunluk 
kombinasyonu bir veya daha fazla adayın olabileceği anlamına gelmektedir; nitekim 
birden çok aday olduğunda üçte iki çoğunluk daha çok balotajla, salt çoğunluk tek 
adayla ilgilidir.  
Anayasayı hazırlayanların Cumhurbaşkanlığı seçimi için Meclisin kaç aday 
göstermesi gerektiğiyle ilgili Anayasanın hiçbir yerinde aynı ifade tarzını 
kullanmamayı tercih ettikleri ve üçüncü oylama sonucunda Cumhurbaşkanının 
Meclis tarafından seçilmemesi durumunda, sonuçlarla ilgili “gerekir” kelimesini 
özellikle kullandıkları gerçeği, Meclisin Cumhurbaşkanını seçmeden önce birden çok 
adayın olması gereğini asla düşünmediklerini göstermektedir.  
Meclisin Cumhurbaşkanını seçmeden önce birden çok adayın olması gerekir şeklinde 
bir kıstas yoktur. Anayasada bu yönde belirlenmiş tek kıstas, üçüncü turda iki adayın 
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olması durumunda, seçilecek olanın üye tamsayısının salt çoğunluğunun (61) 
oylarını alması gerektiğiyle ilgilidir.  
Anayasanın, en az iki adayın olması gerekir şeklinde yorumlanması durumunda, 
Kosova Meclisinin seçilmiş milletvekillerinin çoğu tarafından desteklenen bir adayın 
seçilmesini engelleyecekti. Böyle bir kıstasın bulunması halinde, bu, diğer 30 
milletvekili tarafından adaylık için önce imza verilip daha sonra tercih ettikleri diğer 
adaya oy vererek sağlanabilirdir.  
Böyle bir yorum kandırmayı beraberinde getirip, Kosova seçim sistemi ve seçimle 
göreve gelenlerin makamı olan en yüce kurumla alay etmek olurdu. Anayasayı 
hazırlayanların böyle mantıksız bir sonucu düşünmemiş olmaları gerekir. Anayasa 
Mahkemesi, birden çok aday göstermesi için Meclise emretme yetkisine sahip 
değildir.  
Kısacası yukarıda ifade edilenler sistematik ve teleolojik şerhle ilgili olup, 
Anayasanın temel amacının siyasi kurumların düzenli işleyişini ve siyasi istikrarı 
sağlamak olduğu tespitinde bulunma imkânı sunmaktadır.   
Dahası, birden fazla adayın olduğu durumlarda bile üye tamsayısının salt 
çoğunluğunun oyuyla seçilebilirken, devletin başı5 ve halkın birliğinin teminatı olan 
Cumhurbaşkanı olmak için, Meclis üye tamsayısının üçte ikisinin oylarını almak 
gerektiğini söyleyemeyiz.  
 
 (3) MAHKEME KARARININ SONUÇLARI 
 
Meclisin 22 Şubat 2011 tarihinde Kosova Cumhurbaşkanlığı makamı için üç oylama 
turu yaptığını çoğunluk tespit etmiştir ve bu tartışmasız böyledir. Üçüncü oylamanın 
sonunda Meclis Başkanı, Sn. Behgjet Pacolli’nin Cumhurbaşkanı seçildiğini 
açıklamıştır. Bu Mahkeme olguları değiştiremez veya 22 Şubat’ta olanları yeniden 
yazamaz. Kosova Cumhurbaşkanlığı için üç kez oylanmıştır. Meclis Başkanı sonunda 
Sn. Behgjet Pacoli’yi Kosova Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı ilan etmiştir.  
Bu süreç Anayasayı ihlal ettiyse, Anayasanın 6. Fıkrası Anayasa yoluyla ilgili olarak 
gayet açıktır: 
“Eğer üçüncü turun sonunda adaylardan hiçbiri Kosova Cumhurbaşkanlığına 
seçilemezse, meclis feshedilir ve kırk beş (45) gün içerisinde yapılması gereken yeni 
seçimler ilan edilir.” (vurgu eklenmiştir) 
Anayasa Mahkemesi, Meclise Cumhurbaşkanlığı için en az iki adayı göstermesini 
veya dördüncü kez oylama yapmasını emredemez.  
Ancak, Meclisin seçim usulünde Anayasa ihlali olduğunu Mahkeme tespit ettiğinde, 
bunun sonucunda Anayasa, Meclisin feshini ve kırk beş gün içerisinde yeni seçimin 
yapılmasını emreder.  
bu Mahkeme, 22 Şubat 2011 tarihli seçim sürecinin Anayasayı ihlal ettiğini beyan 
ederken, Meclisin üçüncü oylama turu sonucunda Cumhurbaşkanını seçmediğini 

                                                        
5 Madde 83 [Cumhurbaşkanının Statüsü] “Cumhurbaşkanı, Kosova Cumhuriyeti halkının birliğini 
temsil eder ve devletin başıdır.” 
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bildirmiştir. Anayasa, bundan sonra Meclisin feshini ve kırk beş gün içerisinde yeni 
genel seçimin yapılmasını emreder.  
Mahkemenin, sonuçsuz kalmayacak olan bugünkü yanlış kararı bu tespiti mecbur 
kılmaktadır. Mahkeme, 22 Şubat 2011 tarihli seçim usulüyle Anayasanın ihlal 
edildiğini beyan ettiğinde, yeniden oylama yapmak üzere Meclise emretmeye yetkisi 
olmadığını dolaylı şekilde kabul etmektedir. Herhangi bir yol olmadan Mahkeme 
seçimi Anayasaya aykırı ilan edemeyeceğinden, çoğunluğun kararı Meclisin 
feshedilmesini ve yeni genel seçimin yapılmasını mecbur kılmaktadır.  
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